8.1 A felek jelen szerződéssel, illetve annak sortín teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos
minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes
írásbeli hozzájáruIása hianyában egyik fel sem hozza nyilvánosságra, vagy illetéktelen
harmadik személyek fudomásiára. Ezen üzleti titkot képező információkat a felek ezen
jogviszony megszűnése esetén sem jogosultak illetéktelen harmadik személyek tudomására
hozní, publikálni vagy bármely más módon hasznosítani, továbbá a másik fel és/vagy ügyfele
érdekeivel ellentétes módon felhasználni.
8.2 A szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozók referenciaként hivatkozhat a jelen
szerző dés telj esítésére.

9.1 Hacsak a jelen szerződés másképp nem rendelkezik, bármelyik fél által a másiknak
kiildendő mindenfajta közleményt írásban, magyffi nyelven kell megtenni. A bizalmas
közleményeket a legmegfelelőbb módon saját keziileg kézbesítve,ajanlott levélben, vagy
faxon, esetleg e-mailen kell eljuttatni, a másik fel aIábbiakban meghatarozot|címére vagy
telefax-számara, illetőleg olyan más címre, telefax számra, illetve címzettrrek, amelyről az
eredeti címzett e cikkelynek megfelelően tájékoztatja a közleményt vagy más küldeményt
küldő felet.

A közlemény kézbesítettnek tekintendő:

a)
b)

c)

d)

küldönc útján való kézbesítésesetén a kézbesítéskor;
ajrínlott levélben való postazás esetén a feladást követő ötödik (5) napon;
fax küldése esetén, munkanapon a fogadó faxkésztilék visszaigazolásakor, feltéve, hogy a
visszaigazolás a fogadó fél helyi ideje szerinti munkanapon 15'00 óra előtt megtörténik,
egyéb esetben pedig avisszaígazolás napját követő első munkanapon.
Email kÍildése esetén a fogadó fél által kiildött váIaszadással fogadó felhelyi ideje szerinti
munkanapon 15.00 óra előtt megtörténik, egyéb esetben pedig a vísszaigazolás napját
követő első munkanapon.

9.2. A felek vállalják, hogy a biza|mas információt interneten kereszttil, e-mailben csak
jelszóval védetten továbbítanak egymás részére.
9.3.

A felek

a fenti cikkelyben meghatározott célra használatos címe, telefonszáma és telefax

szÍtmaa következő:

Megrendelő részéről

Teljes körűen, név: Dr. Bodroghelyi Lászlő főigazgatő főorvos és
Király Mária gazdasági vezető
Címe: Il22Budapest, Maros u. 16/b

Telefon:
Telefax:
E-mail:

+3611-356-50-44,
+3611-356-50-44
igaz gato s ag@bud avari - euszo
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